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J e le n t é s

a gyógypedagógiai orsz. szaktanács 1904. évi működéséről
és a gyógypedagógiai oktatás jelen állapotáról.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z a k ta n á c s . A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa ebben
az évben tölti be fennállásának ő-ik évét. Megnyugvással tekinthetünk
vissza erre az évre, mert intézményeink ez év alatt is számban gyara-
podtak, intenzive fejlődtek s több oly üdvös intézkedés tétetett, ame-
lyek intézményeink javára, előnyére szelgalnak.

A szaktanács az 1904. évben 10 ülést tartott, melyeken legjobb
tudásával tette meg javaslatait, hogy azok az ügy hasznára minél
dúsabban kamatozhassanak. Ugyforgalma 750 számot tett. A szaktanács
beléletében elsősorban is említésre méltó az előadó személyének a
változása. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr ugyanis az
előadói teendők végzésével az 1904. évretsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABerkes Jánost, a képezhető
hülyék és gyengeelméjűek orsz, intézetének igazgatóját bizta meg.

Dr. Ranschburg Pál idegorvos, a gyógypedagógiai intézetekhez
kapcsolt psychológiai laboratorium vezetője a szaktanács kűlső tagjáva
neveztetett ki, hogy a gyengeelméjü és gyengetehetségű gyermekekre
vonatkozó és szakmájaba vágó ügyekben véleményével a tárgyalások
sikeréhez hozzájáruljon.

Együd Lajosnak szaktanácsi tagsága egy évre meghosszabbíttatott.
A gyógypedagógiai intézetek szaporodásával és fejlődésével a

szaktanács adminisztratív teendői is fokozatosan gyarapodván, kivána-
tosnak mutatkozott az ügykezelés egyszerűsitése. Evégből a vallas-
és közoktatásügyi Miniszter úr az e részben tett szaktanácsi javasiatra
elrendelte azt, hogy azok a tantestületi és felügyelő bizottsági jegyző-
könyvek, amelyek lényegtelenebb tartalmuknal fogva a szaktanács
behatöbb tárgyalását nem kivánják, szaktanácsi ülés mellőzésével elő-
adói úton terjesztessenek fel.



70 SZE M L EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5. sz.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n ító k é p z ő fa n fo ly a m . A tanitóképző tanfolyam székhelye az
1904-905. tanévtől Budapestre helyeztetett át. Ezzel az áthelyezéssei
a tanfolyam 'a gyógypedagógiai intézeteknek Budapesten képviselve
lévő minden ágazatával közelebbi és szeros kapcsolatba hozatott és a
tanfolyamhallgatók gyakorlatias irányu, összhangzatosabb kiképezése
megvalósulást nyert._

Az áthelyezéssei egyidejűleg a tanfolyam szabályzata is meg-
felelően módosittatott. A tanfolyam vezetése a mindenkori szaktanácsi
előadóra bizatott; de lényeges módosulása a szabályzatnak a vizsgálat
kettéosztása is, mely szerint a hallgatók az első év végén a gyakor-
lati működéssel kevésbbé összefüggésben álló tárgyakból végérvényes
alapvizsgát, a második' év végén a pedagógiai szaktárgyakból képesitő
vizsgát tesznek s igy a hallgatók a második évben az elméleti tárgyak
alóli leterhelés által odaadóbban szentelhetik magukat az e téren oly-
annyira fontos gyakorlati ismeretek megszerzésére.

A beszédgyógyitástan a rendes előadások keretébe illesztetett s
ennek előadásávaltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Sarbó Arlur egyetemi magántanár bizatott meg.
A beszéd-, továbbá az érzékszervek bonc- és élettanának előadása
pedig dr. Ranschburg Pál idegorvosra bizatott. Pedagógus elöadókul .
maradtak az eddigiek.

A tanítóképző tanfolyamnak ügyét szolgálja dr. Ranschburg Pál-
uak )JA gyermeki elme fejlődése és miiködése" cimen megjelent mun-
kája, mely a tanfolyamon rendes tankönyvként használtatik.

A tanfolyam ra az 1904. évben 10 ösztöndijas és 4 önköltséges
hallgató vétetett fel. Magánúton készülő hallgatóul 16 okleveles elemi
népiskolai. tanító jelentkezett. Minden hallgató a vizsgálat alkalmával
vizsgadij fizetésére köteleztetett.

S ik e fn é m á k . A siketnémák számára ez idő szerint 15 intézet
áll fenn, ebből 2 állami jellegű, 12 államilag segélyezett, 1 izr. fele-
kezetri. A mult évihez viszonyitva, a szaporodás 1. Ezt Ungvárott,
1904. évi október hó folyamán megnyiltIHGFEDCBAúj intézet idézi elő. Ez új
intézet felügyelő-bizottsági szabályzatát a szaktanács tárgyalta és elfo-
gadásra ajánlotta. A meglévő intézetek közül a soproni, körmöcbányai, .
debreceni, egri, jólsvai, szegedi, kecskeméti, aradi egy-egy osztállyal
fejlődött. A kolozsvári intézetnek teljes hatosztályúvá való kiépítése ez
évben vétetett folyamatba s az újonnan felvett első osztállyal együtt
jelenleg már 5 osztálya van az intézetnek.

A budapesti intézet új vezető alá került, s miután a kulturális
élet központjában lévő ez az intézet az 1904,-1905. tan évtől a gyógy-
pedagógiai tanítóképző tanfolyam gyakorló-iskolája is egyszersmind,
annak 8 osztályúvá leendő fejlesztése határoztatott el. • .

Bár a társadalom filléreivel szivesen áldoz a fogyatékosok neve-
lésének, különösen asiketnémák oktatásánál, az áldozatkészség terén
egymaga elégtelen arra, hogy az intézetek fentartását a kivánt és óhajtott
eredménnyel biztositsa. De a siketnémák intézményeink megfelelő be-
népesítése is sok kivánni valót hagy fenn. A szaktanács tehát az inté-
zetek zavartalan müködhetésének biztqsitása végett javaslatot terjesz-
tett a vallas- és közoktatásügyi Miniszter úr elé a részleges tanköte-
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lezettségnek a törvényhozás útján való kimondása és a szegénysors-
ban élő siketnémák eltartasi költségeinek az illetékes község által
leendő viselése tárgyában.IHGFEDCBAA miniszter úr kötelezte is asiketnémákat,
hogy oly helyeken, ahol számukra iskolák, vagy intézetek fennállanak,
oda be is járjanak s a megyei kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendeleté-
ben hangsúlyozta az e részbeni ellenőrzés szükségét. A tankötelesek
nyilvántartásával a községeket bizta meg, a rendelet végrehajtásának
ellenőrzésevel pedig a tanfelügyelőségeket. Kimondotta azt, hogy az
oktatásban részesitendő növendékek számának emelése a meglévő
intézetek teljes kihasználása által lesz egyelőre biztositandó. Hogy
pedig ez a cél elérhető legyen s azt a pénzkérdés ne akadályozza, az
1904. évi ápril 22-én 11158. sz. körrendeletével az egyházmegyei fő-
hatóságoknak, a vármegyei és városi törvényhatóságoknak az intézetek
fokozottabb mérvű támogatását figyelmébe ajánlotta; megállapitotta az
intézetek erdekeltségi körét, hogyatörvényhatóságok tudják, melyik
intézetbe kell a területükön élő siketnémákat útasitani ; egyszersmind
elrendelte a miniszter úr, hogy asikelnémákat körzetenkint összeírják
s a kimutatásokat évente április hó végeig az intézetek felügyelő-
bizottságaihoz juttassák el.

Fontos intézkedés tétetett a tankönyvek kérdésében is. A tanítást
tartalmilag eredményesebbé, alakilág egyöntetűbbé a tanterv alapján
készült jó tankönyvek tehetik. De ezek biztositjak a tanitás egységes-
ségét, s támogatják a növendékek kevésbbé megbizható emlékező tehet-
ségét is, a hibás szemlélet folytán szerzett helytelen fogalmak javítá-
sára pedig módot és alkalmat nyujtanak.

Javaslatba hozta tehát a szaktanács, hogy a siketnéma-intézetek
számára a tanterv szellemében nyelvtanitási tankönyvek, asiketnémák
szóbőségének és kifejezésben. terjedelmének megfelelő olvasókönyvek
és a real tárgyak tankönyvei nyilt pályázat útján, megfelelő dijazás
mellett írassanak meg. Reméljük, hog tanítás intenziv fejlődhetésé-
nek biztositása szempontjaból tett ren · l);téZ; I:'fdés óhajtott eredmény-
nyel fog járni. • ~

Javaslatot tett a szaktana selszál ó rendszer tárgyában s ezer
rendszer előnyeinek és hátrán ái 'a lő g)Tensúlyba helyezés ével O
Excellentiaja úgy intézkedett, hogy ff l<;lszA1l6"rendSzer a beszédtaní-
tás 2 fokára (I-I1I., IV -- VI. i~letve VIlI) kötelezö de a Ill. osztályt
végzett növendékek a IV. tanév elején rnás~ta,n'e:fő vezetésére is bizhatok.

A szülök használatára szánt népsz-erű tariácsokat terjesztett
jóváhagyás végett O Excellentiaja elé"mely tanácsoknak célja az,
hogyaszülőknek útmutatásul szolgáljon, rfiiként akadályozhatják meg
a szünidőben gyermekeik beszédbeli visszaesését, egyszersmind miként
.kell a siketnéma gyermeket a szünidőben helyesen nevelni.

A torna vezénylő szavak összeirását is ajánlotta a szaktanács,
hogy az egyöntetű eljárás e téren biztosittassek.

A hitoktatás-, rajz-, kézügyesség-, női kézimunka-oktatás tanterve
revizió alá vétetett. A hitoktatás tanterve a szerzett tapasztalatok
alapján módosult. A rajz, a kézügyesség és a női kézimunka tanterve
pedig egészben újra átdolgoztatott. Lényeges újitás az, hogy a rajz-
tanitás tanterve egészben a modern rajztanítás alapelvein épült fel;
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e mellett a kézügyesség és a rajztanitás úgy egymással, mint mind a
kettő a siketnémáknál olyannyira fontos beszédtanitással szerves
viszonyba került. A kézügyességi oktatás fontosságára való tekintetből
pedig ajánlotta a szaktanács, hogy a tanitók megfelelő kiképezése
végett az 1905. évi nyári szünidejében államköltségen kézimunkatanitói
tanfolyam szerveztessék.

A budapesti és váci siketnéma-intézetek növendékeinek orvosi
fülvizsgálata rendszeresittetett s e részben anyakönyvi adatok vezetése
foganatosittatik statisztikai feldolgozás céljából.

Az izr. siketnémák intézete szakszerű felügyelet alá helyezése
tárgyában javaslatot tett a szaktanács.

A siketnéma-oktatásügy ismertetésére és népszerűvé tételére
szolgáltak azok a felolvasás ok, melyeket az intézetek vezetői, tanitói
a folyó évben is tartottak. Igy: Debrecenben, Liptószentmiklóson,
Alsó-Kubinban, Trencsénben, Nyitrán, Szegeden.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VakokTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü g y e . A budapesti anyaintézet nemcsak a növendékek
számát igyekszik fokozatosan szaporitani, de arra is törekszik, hogy a
növendékek nevelés-oktatásának szinvonalát a kor szellemének meg-
felelően emelje. Az 1904. évben a Ill. oszt. számára Braille-féle pont-
rendszerben összeállított olvasókönyvek et készitett és nyomatott; a
Varga Ottó féle magyarok történetét most rendezi sajtó alá; továbbá
szórakoztató művekből Braille-féle nyomású kéziratokat gyüjt s az
1904. évben előkelő hölgyektől készitett 16 kéziratot kapott.

A vakok budapesti intézeténél a tanítás egységét s összhangját
veszélyeztető szakrendszer megszűntetésére javaslatot tett a szaktanács
s a vallás- és közoktatásügyi miniszterIHGFEDCBAúr a nevelési szempontból is
előnyös ebb osztályrendszer fokozatos életbeléptetését el is rendelte.

A vakok oktatásának ideiglenes tantervét felülvizsgálta a szak-
tanács s lényegtelenebb módositásokkal elfogadásra ajánlotta.

A vakok ipari oktatásának szakszerübbé és belterjesebbé tétele
iránt is intézkedés történt. Az iparos-mesterek számára tanfolyam
szerveztetett, melynek szabályzata, tanterve a szaktanács biráláta alap-
ján hagyatott jóvá .

. Új vezetés alá helyeztetett a kolozsvári intézet és egy osztállyal
bővült is, egyszersmind a leánynövendékek női kézimunka-oktatasaról
ez évben intézkedés tétetett.

A vakokat gyámolitó orsz. egyesület jelentékenyen fejlesztette
a vakok szegedi foglalkoztató intézetét. A mesterek száma kettőre
emelkedett s a kefekötést is meghonositották. Az egylet újabban
6,700 leoronával segélyezte a szegedi intézetet, a kecskeméti intézetre
pedig, az iparos-mester fizetésének elvállalásával, 2,200 koronát áldozott.

Az egyesület abban a meggyőződésben lévén, hogy az egy igaz-
gatás alatt álló kétfajta gyógypedagógiai iniézmény vagy egyiknek,
vagy másiknak egészséges fejlődését akadályozza, a vakok érdekében
javaslatba hozta azt, hogy a vakok foglalkoztató intézetei a siketnéma-
intézetektől választassanak el s a vakokat gyámolító orsz. egyesület
felügyelete és igazgatása alá helyeztessenek. Amig pedig ez megtör-
ténhetik, a kétfajta fogyatékos gyermekek számára eszközölt gyüjtések
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eredményei asiketnémák és vakok közt aranyosan osztassának el. A
szaktanács e felfogást magáévá tevén, ily értelmű javaslatot tett a
miniszteriurnhoz,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szellemileg fogyatékosok. A szellemileg fogyatékos gyermekek
érdekében történt intézkedések között első helyen emlithető fel, hogy
aradmegyei Borosjenőn, a pénzügyminiszterIHGFEDCBAúr által e célra átengedett
Rákóczy-féle kastélyban egy új intézet létesült, mely müködését 1904.
december hó 1-én kezdte meg. Az intézet kettős célt szolgál: nevelő
intézete az oktatásban részesithető fiatalkorú szellemileg fogyatékos
gyermekeknek és foglalkoztató intézete az oktatásban részesült fel-
nőtteknek.

A budapesti Mosonyi-utcai kisegitő-iskola, mely 1904-ig a képez-
hető hülyék és gyengeelméjűek orsz. intézete igazgatóságának vezeté-
sére volt bízva, az 1904--905. tanévtől, a szaktanács javaslatára,
önálló vezetés alá került. Ez az iskola egy osztállyal bövült s jelenleg
már öt osztályú és közelPONMLKJIHGFEDCBA1 0 0 növendéket számláló intézmény.

A képezhető hülyék és gyengeelméjűek orsz. intézetének kűlön-
álló épülettel való bövítése folyamatban van, mely által az intézet
20-25-tel több növendék befogadására lesz alkalmas.

Az eskórcsak pelsüci intézetének, mint tanintézetnek, nyilvános-
sági jelleg adatott s a többi gyógypedagógiai intézetekkel egyöntetü
szaldelügyelet alá való helyezése iránt is javaslatot tett a szaktanács.

A kisegitö-iskolai intézmény szükségességének ismertetése és ily
iskolák létesitesének elősegitése szempontjából a vallas- és közoktatás-
ügyi miniszter úr megbízásaból a gyengetehetségüek oktatását, foglal-
koztatását, a kisegitő-iskola szervezését felölelő tájékoztató munka
irása s ezzel kapcsolatban a kisegitö-iskoláknak a szaktanács birálata
alá terjesztendő tantervének kidolgozása folyamatban van.

Dr. Décsy Károlynak nA gyermekek gyakorla tilag fontosabb
szellemi rendellenességei" cimen megjelent munkája is a szellemileg
fogyatékos ak ügyét szolgálja. -

Ehelyett megemlitendő még dr. Ranschburg Pálnak, a gyógy-
pedagógiai intézetekhez kapcsolt psychologiai laboratóriumanak az
1904. évben való működése is. A laboratóriumot a kisegitő-iskol a
növendékeinek állandó orvos-psychologiai vizsgálatán kivül főleg a kö-
vetkezök foglalkoztatták: 1. A gyermeki elme fejlődéséről, működésé-
ről és rendellenességeiröl szóló, a vallas- és közoktatásügyi miniszter úr
megbízásából irott munka részére alapul szolgáló vizsgálatok a gyenge-
tehetségűek különböző szellemi működéséről. 2. Ezekkel párhuzamos
vizsgálatok normális iskolás gyermekeken. 3. Főiskolai hallgatóken
hónapokon át naponta végzett vizsgálatok, melyek a betanulás peda-
gógiai-psychologiáját hivatottak tisztázni. 4. A laboratoriúm vezetője
több esetben útmutatással szolgált pedagógusoknak és iskolaorvosok-
nak, saját intézetük kebelében végzendő vizsgálatokra nézve.

Mindezeken felül dr. Rawschburg Pál a gy~rmekek szellemi
képességeinek vizsgálatáról a nGyermektanulmányi Eriekezleiek" kere-
tében bemutatásokkal kapcsolatos előadást tartott, melyen pedagógu-
sokhól, orvosokból és érdeklődő szülőkhől álló nagy közönség vett
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részt. De a kir. orvosegyesületben is tartott több, a gyengetehetségü
és gyengeelméjü gyermekekre vonatkozó előadást. Résztvett a kőzok-
tatási kormány megbizásából agiesseni gyakorlati-psychologiai kon-
gressuson. Az 1904. év június-július havában 12 népiskolai tanitónak
tanfolyamot tartott a gyermektanulmányozás módszeréről, melynek
kapcsán e tanférfiak a gyermekpsychologiai vizsgálati módszereket
elméletileg, szeptember- október hóban gyakorlatilag is elsajátították.

Az 1904. év őszétől a laboratóriummal kapcsolatosan a szellemi
rendellenességekben szenvedő gyermekek részére rendelés rendszere-
sittetett, valamint a laboratórium a gyógypedagógiai tanfolyam hallga-
tóit, az érzékszervek élettan ának s az ezzel határos tudományszakok-
nak minél alaposabb elsajátitásában fogja támogatni.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a d o g ó k . A dadogók és egyéb beszédbeli hibákban szenvedők
oktatására képesitő tanfolyamtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Sarbó Artur egyetemi magántanár
vezetése alatt az 1904. év július hó l-től ugyanezen hó 31-ig műkö-
dött. Képesitést nyertek a gyógypedagógiai tanitóképzö-tanfolyam hall-
gatóinak beszámitásával összesen 16-an. A képesitő-tanfolyammal kap-
csolatos állami gyakorlati gyógyító tanfolyamon összesen 34, a leg-
különbözőbb beszédhibás gyógykezeltetett. Eme tanfolyamon kivül még
két gyógyitó-tanfolyam tartatott. Az első január 15-től június 20-ig
21 beszédhibással, az eredmény kielégitő volt. A második tanfolyam
szeptember 15-én kezdődött s december végén fejeződött be, a hallga-
tók száma 15. Az előbbi gyógyitó-tanfolyamokat Wentzel József, utób-
bit Istenes Károly vezette dr. Sarbó felügyelete alatt. Dr. Sárbó minden
szombaton rendelést tartott a beszédhibásak részére, mell ette a gége-
és orrüregi vizsgálatokat dr. Zuillinger H~tgó gégeorvos végezte. Ezideig
a megvizsgáltak száma 321.

Dr. Sarbó az iskola-orvosi kurzuson is előadta a beszédhibák
kór- és gyógytanát 22 hallgatónak, egyszersmind asiketnémák oktatá-
sáról is tartott előadást.

Szeptember l-seje óta a gyógypedagógiai tanitóképző-tanfolyam
hallgatói résztvesznek a beszédhibások szombati rendelésén.

Ezen állami tanfolyamokon kivűl az ország különböző részeiben
a beszédhibások oktatására képesitett tanerők is tartottak gyógyitó-
tanfolyamokat.

Skultéty Lajos 2 tanfolyam ot tartott, az elsőn lS-an vettek részt,
melyből 8 lényegesen javult, 5 javult, 5 keveset javult. A második
tanfolyamonPONMLKJIHGFEDCBA1 0 gyógykezeltetett, 2 lényeges javulással. a többi csak
javult.

Solt Lajos székesfővárosi tanitó 5 hat-hat hetes kurzust tartott
a székesfőváros egyes iskolaiban. 27 osztályból 138 beszédhibás jelent-
kezett) de rendes gyógykezelésben csak 66 tanuló részesűlt. A 66
kőzül 45 volt dadogó, a többi pöszebeszédes ; 37 dadogó lényegesen
javult, 1 7 pöszebeszédes gyógyult.

Temesvárott Fucsek Sándor községi elemi iskolai tanitó és Sianczel
János siketnéma-intézeti tanár 25 beszédfogyatékossal két tanfolyamot
tartott; tökéletesen gyógyult 5, javult 14, kevéssé javult 3, nem javult
3, aki a tanfolyamot rendetlenül látogatta.
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A szaktanács tudomása szerinttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHercsuth Kálmán Körmöcbányán,
a nyári szünidőben rendezett kurzust; Schannen Péter pedig az ősz
folyamán kért engedélyt tanfolyam tartására.

Az előadott adatokból konstatálni lehet azt, hogy bár a beszéd-
hibások gyógyitó-tanfolyama eredménnyel jár, azonban a beszédbeli
hibák, különösen a dadogás utólagos gyógyitása sohasem lehet annyira
eredményes, mint a bajt megelőző védelmi rendszer felállítása. Ez
okból a tanuló ifjúság beszédbeli tisztaságának megóvása érdekében
oly értelmű javaslatot terjesztett a szaktanács O Excellentiája elé,
hogy a fonétika s ezzel kapcsolatosan a beszédhibák kór- és gyógy-
tana a tanitóképző-intézetekben előadassék. S hogy eredménnyel járjon,
a tanítóképző tanárai szünidei tanfolyamokon előbb maguk sajátítsák
el a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Ez által minden népiskolai tanitó már eleve védekezhetnék a
beszédhibák kifejlődése ellen .

./Ílfa Iános s az intézetek összességét ér intő rendelkezések.IHGFEDCBAA

gyógypedagógiai oktatásügy terén működő tanítók önképzésének elő-
mozditása s a külföldi szakbeli tudományos mozgalmak figyelemmel
kisérése szempontjából a vallas- és közoktatásügyi miniszter úr elren-
delte, hogy az intézetek a rendelkezésre álló anyagi eszközök mérvé-
hez képest a fontosabb szaklapokat megszerezzék s azok a tantestületi
üléseken ismertessenek.

A tanév harmados beosztása megszűntettetett s részint a pedagógia
többi ágazatával való egyöntetű eljárás szempontjából, részint, mivel a
gyógypedagógiai intézetek növendékei nek haladása lassú, szorgalmuk
változásnak, eshetőségeknek jobban alá van vetve s igy a haladásnkat
egy-egy évharrnadnak aránylag rövid tartama alatt megítélni alig volt
lehetséges - az évharmados beosztás helyett a féléves rendszer
lépett életbe.

A magántanulok vizsgálatai egyöntetüen szabályoztattak az összes
intézetekben.

.Lskolaménék" elnevezéssel megfelelő segédszemélyzet kiképzésé-
ről történt gondoskodás. Szükséges volt ugyanis, hogy a gyógypedagó-
gia intézeteknél a növendékeknek tanitási időn kivüli hasznos foglal-
koztatására, szakszerű ápolására s az intézetek háztartásának vezetésére
megfelelő személyzet álljon rendelkezésre. A szaktanács kidolgozta az
iskolanénei tanfolyam szabályzatát, elméleti és gyakorlati oktatásának
tantervét s az iskolanénélt alkalmazásának módozatait. A terv szerint
az iskolanénék az 1905/1906. tan évtől a gyógypedagógiai intézetek
szolgálatába állanak.

Az egy csoportba tartozó gyógypedagógiai intézetek részére is
külön-külön egységes szervezeti szabályzatot dolgozott ki a 'szaktanács,
melynek tárgyalása most van folyamatban.

Szakfeliigyeleti ellen őrzés. Szakfelügyeleti ellenőrzés szempont-
jából a szaktanács tagjai az 1904. évben is meglátogattak az intéze-
teket s általában kielégitő eredményt tapasztaltak.
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Szemé/yj ügyek. Pertik Gyula , a váci siketnéma intézet tanára
nyugalomba vonult; Vucskits János, a kolozsvári vakok intézetének
vezetője, állásáról önként lemondott.

Zádor Endre soproni igazgató-tanár véglegesittetett. Véglegesitést
nyertek még: Scholiz Lajos, Vatter Ferenc, HtJvényes Anta l, Istenes
Károly, Sándor Lajos, Veress Lajos.

Klis Lajos igazgató-tanár a váci siketnéma-intézettől a budapesti
siketnéma-intézet vezetésére kineveztetett ; Wentzel József az ungvári
siketnéma-intézet, Eltes Mátyás az állami kisegitö-iskola, Csapó György
a borosjenői gyógypedag. nevelő és foglalkoztató intézet vezetésével
bizatott meg.

Athelyeztettek még: Együd Lajos Budapestről Vácra, Váradi
Zsigmond a képezhető hülyék intézetéhez, Skultéty Lajos az állami
kisegitő iskolához, Istenes Károly Jolsváról, Deschenszky Ferenc Vácról
a budapesti sn. intézethez, Govrik Béla Kaposvárról Jolsvára, Kabán
József Aradról Kolozsvárra, Hobler Rezső Temesvárról Sopronba.

Kinevezést nyertek és pedig a IX. fizetési osztályba: Mlinkó István,
Lovács József, Pauli István, Válek János, Szoifr id József, Váradi
Zsigmond. A, X. fizetési osztályba: Schnellbach Ferenc, Horvá th Pál,
Markovits Arpád, Kegler Ferenc, Szabady Géza , Medgyesi János,
Szabados Ödön, Ehling Jakab, Halenkouiis Fanni.

Ezeken kivül 11 másodéves tanfolyam hallgató állami tanitóvá
neveztetett ki s szolgálattételre az egyes intézetekhez beosztatott.

Balogh. Károly, a tanitóképző tanfolyam volt hallgatója, a gyógy-
pedag. oktatásügy terére visszalépvén, állami tanitói kinevezéssel a
kaposvári intézethez rendeltetett.

Kolumbán Károly gyógypedagógiai hármas képesítéssel biró ker-
csedi áll. elemi iskolai igazgató-tanitó a XI. fizetési osztályba kinevez-
tetett és a kolozsvári vakok intézetéhez osztatott be.

Éltes Mátyás, Mlinkó István, Wentzel József 400--400 korona
igazgatói pótlékban részesültek.

Gyógypedagógiai képesitő vizsgát tettek: Hrionák: Lászlo, Piroska
Károly, P lichta Béla , Wolkóber János, Záborszky Arpád, Schra iner
Miklós, Vissy János, Lichiensteiger József, Schwanner Gyula - egy-
szersmind a XI. fizetési osztályba .!leveztettek ki. Kiegészitő vizsgát
tett Deschenszky Ferenc, Szabados Odön .

.IIdományok. A gyógypedagógiai intézetek dologi szükségleteinek
és a szegénysorsban élő növendékek eltartási költségeinek biztositása
szempontjahól a felügyelő - bizottságok dicséretreméltó munkásságot
fejtettek ki. Altaláb an örömmel konstatálhatjuk, hogy a felügyelő és
gyüjtő bizottságok munkálkodását, ha nem is fényes, de mindenesetre
kielégitő eredmény jutalmazta s ez tette lehetövé az intézetek fokozatos
fejlődhetését. A jótékony adományok közül kűlönösen kiemelendő a
Grödl testvérek által a vakok kolozsvári intézete javára tett 100,000 és
egy a Temesvárott felállitandó vakok intézetére Sailer Anta l által
adományozott 80,000 koronás alapitványok.

Egészségügy. A gyógypedagógiai intézetek növendékeinek egész-
ségügyi állapota kielégitő volt. Csupán az egri siketnéma intézet difte-
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ritiszjárvány miatt két héttel koráhhan és vizsga nélkül. zárta be az
1903-904. tanévet. A siketnémák budapesti intézeténél pedig egy osz-
tály 2 hétre volt bezárva bárányhimlő miatt.

A gyógypedagógiai intézeteknek és növendékeinek 1904. évi sta-
tisztikajaból konstatálni kivánorn még azt, hogy az 1904-905. tanévben
az előző évinél 121 siketnémával, 82 vakkal és 60 szellemi fogyatékossal
több növendék oktatásaról, neveléséről és foglalkoztatásáról történt
gondoskodás. Megnyugvással mondhatjuk tehát azt, hogy gyógypeda-
gógiai intézményeinknek minden ágazata kűl- és belterjileg szépen fej-
lődött és hogy a szaktanács 1904. évi működését is siker koronázta.

Budapest, 1904. december hóban.
Berkes János

szakt. előadó.PONMLKJIHGFEDCBA

A já t é k a s ik e tn é m á k beszédtanítása
s z o lg á la t á b a n .*)

II.
Előző felolvasásom keretében általános vonásokban vázoltam a

játék jelentőségét a beszédtamtás szolgálatában. Ez a rész elméletnek
mondható, amelynek alapján foglalhat helyet a játék a beszédtanitás
keretében.

Elméletem kifejtettem egészen. Most már rá kell térnem annak
demonstrálasára, hogy én, ki a játékot a beszédtanitás előbbrevitele
érdekében elméletben nagy fontosságúnak tartom, milyen szerepet jut-
tatok annak a gyakorlatban s hogyan valósitom meg az elméletben
elmondottakat? Első felolvasásom alkalmával t. hallgatóim. óhaja volt,
hogy ezt mutassam be gyakorlatban is. Egyrészt ez óhaj elől sem
akartam kitérni, másrészt magamnak is szándékom volt gyakorlatban
való bemutatása annak, hogy a cselekvő-tanulás, aminek a játék szol-
gálatáhán áll, mennyire üdvös nemcsak az épérzéküek, hanem a
siketnémák oktatása érdekében is.

Ezek előrebocsájtása után, előző felolvasásom folytatásaképen,
rá akarok mutatni mindazon, a siketnémák hangos beszédtanulásában
előforduló hasznos jelenségekre, melyeket a játék igénybevétele alkal-
mával tapasztalni lehet s amelyeket tényleg tapasztaltam is.

Hogy a kapcsolat meglegyen e mostani és előbbi felolvasásom
kőzött, először is arra a kérdésre adom meg a feleletet, hogy milyen
szerepet juttatok én a játéknak? Ebből kifolyólag felemlitem, hogy
átlag mennyi időt fordítok a játékra s hogy mikor játszanak növen-
dékeim ? Természetes dolog, hogy a kifejtett elm életből folyik gyakor-
lati eljárásom is. Elméletemben azt vallom, hogy a beszédtanitás
anyagának van egy olyan része, amely alapul szolgál a másik résznek.IHGFEDCBA

*) Felolvastatott a nSiketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete" választ-
mányának április 22-én tartott gyűlésén. Szerző gyakorlatilag is bemutatta osztálya
növendékeivel a játék értékét asiketnémák beszédtanitásában, ami állal a jelen-
levőket minden kétséget kizárólag meggyözte annak hasznos voltáról. Szerk.
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A játékról pedig azt állitottam és állitom, hogy a beszédtanitás anya-
gának mind két részét egyaránt szolgálja. Igy tehát, az utóbbi elmélet-
ből kifolyólag, akkor is játszani kellene növendékeirnnek, mikor az
alapköveket faragják, valamint akkor is, ha a beszédkészség épületét
állitják egybe ama kövekből. Szóval egész beszédtanitásom ideje alatt
a játéknak kellene vinni a főszerepet. Ez azonban koránt sincs igy.
Anélkül, hogy felállitott tételeimet megcáfolnám, mondhatom, hogy
a játékra távolról sem forditok annyi időt, amennyi talán a komoly
munkának rovására esnék. Nem juttatok neki olyan szerepet, hogy
ez által a tanulást és tanitást, mint iskolai komoly munkát, komoly-
ságából kivetkőztetném. Nem, sőt ezen komoly munkát, különös en
a tanulást igyekszem elősegiteni a játék által. Ezt azért tehetem,
mert. nem tanitási szempont a látszata a játék igénybevételének. Ha
ez volna, hasonló lenne eljárásom a közönséges mesteremberéhez,
ki az elvállalt munkát kénytelen kezdetleges szerszámai szempontjahól
megitélni. Itt is a már meglevő beszédanyaghoz kellene szabni a
játékot, ha épiteni akarnánk; viszont a még megkezdetlen munka
tömegéhez, ha épitőanyagot akarnánk előállitani. A játék ily felhasz-
nálása nem vezetne célhoz. Ez kivihetetlen , mert például melyik játék
az, amelyben atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAból-ből okhatarozó-ragként szerepel? Lehet, hogy
előfordul ez valamely játék keretében, de arra várni, az életben
való felhasználás szempontjából, nem volna tanácsos. Ha előfordul, jó.
Felhasználom, legyen bármely fokán a tanitási anyagnak. Ha mint
ismeretlen szerepel ez a nyelvtani forma, akkor - midőn ezen nyelv-
alak képezi komoly munkám, tehát tanitásom tárgyát - felhasználom
úgy, 'hogy vagy egyszerüen rámutatok. vagy ebből indulok ki, mint
már megismert szemléletből. Ha pedig akkor fordul elő, midőn már
úgy is ismerik növendékeim, akkor bővitem általa a már ez irányban
szerzett szemléleteiket.

A játék igénybevétele alkalmával tehát a tanulástól és tanitástól
eltekintve indulok ki s azt mint nevelői eszközt használom fel. Ezt
azért teszem, mert véleményem szerint ez által a nevelés útján
magamhoz csatolt gyermeket sokkal inkább módomban áll komoly
munkára buzditani, mint anélkül. Ez általánosan ismert dolog.
Midön tehát az ilyen közvetitö eszköz kivánatos -voltát hangoztat juk,
akkor ilyen szükségképeninek kell elismernünk azt az eszközt is, mely
ilyen közvetitö szerepre van hivatva, annál is inkább, mivel a siket-
némák beszédtanitásához ugyanazon pedagógiai kellékek szükségesek,
mint az épérzékü gyermekek tanitásához, azzal a különbséggel, hogy
ami ott kivánatos, az nálunk szükségképeni. Ilyen eszköznek ismertem
fel gyakorlatban a játékot, amely által kényszer nélkül lehet munkára,
tanulásra buzditani a siketnérnat.

Természetes, hogy ilyen nevelői eszközzé a játék 'is csak akkor
válik, ha túlságba nem rnegyünk használatával, épen úgy, mint az
intés, feddés, büntetés- és jutalmazással.

A játékban mértéket tartani, azt ez által nevelőeszközzé tenni, a
nevelői tapintatok közé tartozik. Ismeretes, hogy vannak tanítók és
tanáremberek, kiket legnagyobb engedékenységük dacára sem szerétnek
tanítványaik, valamint vannak olyanok i~, kik a legnagyobb brutalitás
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által sem tudnak fegyelmet tartani. Én ennek okát abban látom, hogy
az ilyenek nem a gyermeki érzésből indulnak ki, hanem önmaguk
indulatainak engedve, alkalmazzák a fegyelmi eszközöket.

Ez az eshetőség a játéknal csaknem ki van zárva, mert a játék
közvetlenebbül érinti a gyermeket, mint más fegyelmi eszköz. E
levezetésből látható, hogy a játék, mint fegyelmezési eszköz is meg-
állja helyét.

A játéknak azt a két tulajdonságát, hogy t. i. általa magamhoz
kapcsolom a gyermeket s hogy ez által fegyelmezem is, használom ki
a beszédtanitás érdekében seme kihasználhatasi rnódoknak megfelelő-
leg juttatok neki szerepet a tanitásban. Ezzel serkentem, mint mon-
dám, a komoly munkára is növendékeimet.

Gyakorlati keresztül vitele a következőkből áll: Jóelöre figyelmez-
tetem növendékeimet arra, hogy ekkor és ekkor játszani fogtok.
Mint mondám, oly ritkán jutnak a játékhoz, hogy az jutalomszámba
megy náluk, minélfogva bizonyos feltételeket tüzök ki viszontszolgála-
tul a játékért. Egyik, csaknem állandó feltétel ez: ekkor és ekkor
játszhattok, ha addig jók lesztek. Ezt a feltételt ők, különösen eleinte,
helytelenül értelmezték, mert alig mertek mozogni s aki legkevésbbé
is .elevenséget mutatott, azt ök azonnal rossz magaviseletűnek nyilvá-
nitották s egymásután jöttek a panaszok hol erről, hol arról, mi által ,
épen a nevelés ellen látszottam véteni. De számtalan gyengéje van a
gyermeki léleknek, melyeket ismerve, könnyen elejét lehet venni az
ilyen kinövéseknek. Igy ez esetben is mindig fogytak az árulkodók,
amint tapasztalták, hogy egyiköknek az elevensége által, mit ők rossza-
ságnak tulajdonitottak s nekem panaszként tudomásomra adtak, mind-
annyian elestek a játékra szóló engedelemtől.

A másik feltétel többnyire valaminek a megtanulásához van
kötve. Érdekes, hogy a tanitói hivatás erre vagy amaz oldalra való
hajlása milyen különbségeket szülhet a gyermekeknél. Ha a másod-
soron emlitett feltételnél sablonszerüleg épen úgy járnék el, mint az
előbbinél, t. i. egynek a vétsége miatt a többit is megfosztanarn a
játéktól, akkor ez a nevelői eszköz, mely hivatva van a munkásságot
felébreszteni, hivatva van a munka elvégzését minden nehézségekkel
szemben keresztül vinni, épen ellenkező eredményt szülne : a munka
iránti kedvetlenséget s a gyermekekben az egymás iránti ellenszenv s
lebecslés érzetet hozná létre. Holott pedig e feltételnek teljesitése nem
egyforma nehézségeket ró a gyermekekre s a lehetősége is sokszor
nem a gyermekektől függ, miért is túlságosan elég, ha az illető maga
szenved érte, sőt sokszor az illető is felmentendő ez alól, ha a
körülmények úgy kivánják, Mig ellenben a viselkedés fölött az illető
maga, sőt társai is tudnak őrkődni,

Célom az első feltétellel a közösség érzetét táplálni, Oa másikkal
az egyéni akaratot erősiteni. Erre mindkettöre nagy szüksége van annak,
ki társas életet akar élni s a társas életben önerején érvényesülni.

Az eddig elmondottakból körűlbelül lehet látni azt is, hogy
mennyi időt fordítok a játékra. Alig szentelek neki több időt heti egy-
két óránál, De mondhatom, hogy úgy nevelési szempontból, mint a
tanitás szempontjából busásan megfizeti a feá forditott időt. Hogy ezt
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az átlagidőt mikor veszem igénybe, azt meghatározni nem lehet, de
nincs is reá szükség, tekintve azt a közvetlen célt, amire a játékot
használom, t. i. hogy nevelési eszköz legyen.

Néha váratlanul is játszunk, ha valami olyan körülmény áll be,
hogy növendékeimet meg kell jutalmazni. Például, ha valami előre ki .
nem szabott feladatot mindegyik, még a leggyengébb is, megfelelően old
meg. Ekkor az a jutalom, hogy a komoly munkából egy negyed, vagy
félórát játékra forditunk. Ennek is megvan nevelési szempontból a
haszna, mert megszokja a gyermek, hogy kötelességének hű teljesitése
esetén a saját jó lelki érzetén kivül olykor-olykor a mások elismerése
is következik. De viszont az is előfordul, hogy csak azért játszunk
egy kis fél órát, hogy valamelyik gyermeket a játékból való kitiltás
által megbüntethessem. Az ilyen eljárást is mindig a gyermekek egyéni-
ségéhez kell alkalmazni. Az előbbi esetet leginkább a gyengébbek
jutalmazásáért veszem elő buzditásul, utóbbit pedig legtöbbször akkor,
ha valamely jobb tehetségűt kell nyilvánvaló hanyagságáért megbüntetni.
Az ilyen büntetést nevelői szempontból többre kell becsülnünk egyéb
fenyitésnél, mert közvetlenebbül hat a gyermekekre s fontolgatásaik-
nak is megfelel. Belátják, hogy a hanyagságot nem elegendő előbb-
utóbb pótolni, de ismételt esetekben szenvedni is kell érette. Mint
minden büntetésnél, úgy itt is, a helyzetnek megfelelőleg alkalmazni
kell a büntetés feletti sajnálkozást, vagy a büntetés súlyosbitását.
Súlyosbitom a büntetést azáltal, hogy épen azt a játékot játszatom,
amiről tudom, hogy az illető gyermeknek mindenkor kedves szórako-
zása volt, mialatt ő vagy mulasztását kénytelen pótolni, vagy végig-
nézni társai örömét.

Az eddig vázolt eljárás megvilágitja azt a kérdést, hogytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmikor
já tsza tomnövendékeimet. Mint kivehető volt, nincs annak sem meg-
határozott időpont ja, sem időtartama. Egyet azonban az idő tartamára
nézve sohasem tévesztek szem elől, azt nevezetesen, hogy a já tékot
mindig akkor hagya tom abba , midőn növendékeim még igen szivesen
já tszanának ·tovább. Csendes foglalkozásképen tehát, ami azt jelenti,
hogy unásig játszanak, sohasem adom nekik a játékot. A játéktói való
megcsörnörléstöl mindig óvom növendékeimet. Ez is egyik oka annak,
hogy. olyan nagy értéke van növendékeini előtt a játéknak. Bizonyos,
hogyagyémántnak sem volna annyi értéke, mint most, ha olyan
gyakori és könnyen hozzáférhető lenne, mint a mészkő.

Ezekben röviden, de kielőgitően megadtam a feleletet a föntebbi
kérdésekre. Most azt kell megvilágitanom, hogy milyen já tékokat a lka l-
mazok a siketnémáknál; vagyis, milyen szempontok szerint oá loga tom
ki a já tékot növendékeim számára?

Az általánosan ismert játékok között vannak olyanok, amelyeket
épenséggel nem, vagy csak részben, t.IHGFEDCBAi. a játék közbén alkalmazott
dalok elhagyásával lehet a siketnéma gyermekek számára felhasználni.
Ez azonban még nem elegendő a játékok megválasztásához. Ezenkivül,
valamint a helyi körülmény s az időszak mindenkori tekintetbevétele
mellett, a gyermeknek társas lénnyé nevelését egy pillanatra se té-
vesszük szemünk elől. A siketnémákat is a társaságban szerepelni és
a mások szereplését eltűrni tudó társas ényekké kell nevelnünk. Mind-
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ezekre való tekintettel olyan játékokat alkalmaztam, melyekkel minden
szempontot kiélégitek s általuk a társadalom számára való nevelés
szolgálatába szegődtem.

Egyik játékban mindegyik gyermek egyformán szerepel, mig a
másikban a főszerepet egy-két gyermek viszi s csak bizonyos pillana-
tokban, gyakran a véletlen közreműködése folytán jut szerep újaknak.
A másik játékban az ügyesség, az elevenség érvényesülhet. Vannak
játékok, amelyekben egymásra van utalva két gyermek, avagy egyik
csoport. Ez alkalommal a szabadválasztás joga által érvényesül a tár-
sas életben is minduntalan megnyilvánuló rokonszenv vagy ellenszenv.
Ezzel együtt bizonyos elbírálasi körhöz is jutnak a gyermekek, mi
nevelői szempontból sokszor többet ér, mint a tanitó szid ása. Ha látja
a gyermek, hogy még társai is lenézik ügyetlenségéért vagy tudatlan-
ságáért, mindjárt nagyobb igyekezettel fog rnunkájához s azon van,
hogy kiemelkedjék a lekicsínylettek sorából. Természetes, hogy a
nevelői tapintattal mindenkor résen kell állani, s ha elfajulás mutat-
koznék, azonnal elébe kell vágni.

Mindannak dacára, hogy ily sokoldalúlág kell az egyes játékokat
elbirálni, azok kiválogatása még sem jár valamelyes nagyobb nehéz-
séggel. Különösen akkor nem, ha annak kiválasztásáhan a gyermekek
is közreműködnek. Bár magát a játékban lefolyó cselekményt hamar
felfogják a siketnéma gyermekek, mégis rendkivül buzditólag hat, ha
van a gyermektársaságban olyan, aki már látta azt a játékot, avagy
épen már játszotta is. A játék közben előforduló szólásformák szerint
is kellő körűltekintésscl kell eljárni, mert ha a játékban mind isme-
retlen szólások fordulnak elő, azoknak esetleges előkészitése sok időt
venne igénybe, holott tudjuk, hogy a gyermeki természetben milyen
nagy mértékben ki van fejlődve a kiváncsiság és cselekvésvágy, azon-
nal szereti véghezvinni, amit meglátott. Tanácsos azért az új játékot
abból a szempontból is megítélni, hogy már egy más játéknal alkal-
mazott szólásforma is előforduljon benne.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEzzel á iiér tem a já ték köz-
ben tanilandó beszéd anyagára . Itt első helyen kell felemlitenem,
hogy az sohase induljon ki va lamely, a rra az osztá lyra előir t «yelo-
a laktaniTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo rm á b o l. Ezt a célt szolgálhatja a játék anélkül, hogy annak
szolgálatába szegődnek.

A játék bevonása által a beszédtanitást célozzuk ugyan, mégis
oda kell törekednünk, hogy a gyermek ezt ne tartsa annak, hanem
épen ellenkezőleg, a tanulás felfüggesztésének, megszakításának is-
merje el. Ezt úgy vélem elérni, hogy minél kevesebb beszédet füzök
a játékhoz, annak kezdetén s hovatovább bövitem azt, amint többször-
többször játszak, A beszédanyagnak ilyetén való kibővitésere nem rit-
kán magát a játékot használom fel, úgy, hogy egy-egy újabb szólás-
formát adok feltételül az előre jelzett játékért s ezt a 'legtöbbször
örömmel teljesitik növendékeim. -

Igy haladunk egy-egy játék keretében tovább-tovább, mig olyan
cselekvések és érzelmek szóbeli kifejezésére is rátérímk, rnelyek ma-
gával a játékkal nincsenek szoros kapcsolatban, de esetleg megtörten-
tek, avagy nyilvánultak. Ezeknek a közbeszúrásával - úgy vélem -
szolgálatába szegődtem a későbbi fokon "'megkivánható beszédanyag
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gyüjtésének. Hogy erre szükség van, tapasztalatból tudom. Ez a
tapasztalatom nem esik a játéknak előnyére, de mégis el kell mondanom.
Annak idején a felsőbb osztályokban is be akartam vinni a játékot
tanitásom keretébe. Természetesen a növendékek korához mért ma-
gaslatban. Azonban hiányezvan az előkészület, rendkivül sokIHGFEDCBAúj kife-
jezéssel lettek növendékeírn megterhelve. Habár szerettek is játszani,
mégis sokkal nagyobb százalékban voltak olyanok, kik a játékért a
megkivánt feltételt nehézségénel fogva nem teljesitették. Igy aztán úgy
az én következetességemen, mint az ő kitartásukon, t. i. inkább nem
játszottak, hogysem érette egy csomó beszédanyagot megtanuljanak.
nem tudott a játék gyökeret verni. Láttam, hogy a kiszabott anyagot
úgyis csak a jobbak, azok, akik játék nélkül is szorgalmasak, tanulják
meg: náluk egészen lemondtam a játék sikeréről.

El kellett ezt mondanom azért is, nehogy valaki a siketnéma-
oktatás terén a játékkal próbát téve, az eredménytelenség miatt ked-
vét veszitvén, azt nem a körülménveknek, hanem a játéknak rója fel.
A fentebb emlitett előkészületek megtételévei a beszédanyagnak, a
szókincsnek rohamos gyüjtését oly módon segitjuk elő, hogy azt a
gyermek nem is tekinti tulajdonképen tanulásnak; mégis, mondhatom,
ezek a kifejezési formák a legrnaradandóbbak.

Most rátérek az általam megtanitott játékokra és a felhasznált
beszéd anyagra. Növendékeim Il-ik osztályosak, tehát legkezdetén van-
nak a beszédtanulásnak, 5 játék keretében mégis sokoldalú kifejezési
formát sajátitottak el.

A játékok a következők : Első játék. Egyik gyermek húm (húny),
mialatt a másik eldug valami tárgyal. Mikor ezt elvégezte, toppant s
a húmó visszafordul. Ekkor a következő kérdést teszi fel az eldugó:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hol van a kréta? *) vagy ami tárgy at eldugott az illető. Ez feleli:
Nem tudom, majd megkeresem. Az eldugó válasza pedig ez: Tessék!
Ekkor a húmó elindul keresni. A többi gyermek, akik tudják, hogy
hol van az eldugott tárgy, az eldugóval együtt hangosan mondják, ha
a kereső közel van a tárgyhoz: Tűz,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAtű « , tű« .... Ha pedig távol van
tőle, ezt: Viz, viz, viz .• " Ez addig tart igy, mig a húrnó végre
megtalálja a tárgyat. Ekkor ő mondja : Megvan! és felmutatja a tár-
gyat. Ekkor ő lesz az eldugó. A többiek közül pedig vagy a megtaláló,
vagy én kiválasztok egyet humni. Magában a játékban nem sok beszéd-
anyag található, de hozzáfűzni többet lehet. Igy a játék megkezdése
előtt kifejezésre jut ama vonzalom, hogy ki szeretne húmni vagy el-
dugni. Mielőtt tehát megkezdődnék a játék, vagy közben humóra van
szükség, a gyermekek igy jelentkeznek: Tanár úr kérem, én szeretnék
húmni! A jelentkezők közül kiválasztok egyet és mondom: pl. Lajos
lesz a húmó. Mire a gyermekek mind mondják : Lajos lesz a húmó.
Az illető pedig ezt magára viszonyitva mondja: En lészek a húmó.
Mikor ez meg van, a gyermekek újra jelentkeznek és mondják :
Tanár úr kérem, én szereinék dugni! (vagyeldugni). Kiválasztom az
eldugót és mondom: Géza lesz az eldugó. A gyermekek i,s mondják:
Géza lesz az eldugó. Géza magára viszonyitva mondja: En leszek az

") A játékok leirásában a dött bet'ük1cel szecfett rész a megtanitott anyagot jelenti.



5. sz. SZE M L E 83tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eldugó. Ezután indul meg az előbb leirt játék. Mikor az eldugó top-
pantott s a húrnó visszafordult, kérdezem az előbbitől: Mit csináltál?
Mire ő feleli: Toppantottam. A húmótól pedig azt kérdezem: Hallottad?
Mire ö feleli: Nem hallottam, hanem megéreztem. Feltéve, hogy az
illetőnek tényleg nincs akkora hallása, hogy hallotta volna is. Ez eset-
ben ez is kifejezést nyer.

Ezzel e játékban eddig használt szólásforrnák be vannak fejezve.
Hogy ezek milyen haladással és mennyivel bővültek, hosszadalmas
volna leírni, de hogy még nincs bevégezve ez először tanult játék
keretében az itt tanitható beszédanyag, világosan mutatja az, hogy a
gyermekek az ő érzelmeiket a kereső ügyetlensége vagy ügyessége
folytán sokszor nyilvánítják ki, melyek a legjobb szemlélteté'séül szol-
gálnak az ilyen kifejezéseknek : Jaj, de ügyetlen ez. a Lajos! vagy
ellenkező esetben: Jaj, de hamar megtalálta Géza a kavicsol! Géza
ügyes fiú stb. stb. A játékot nem tanácsos azért sem kimeriteni,
mert midőn a gyermekek valamely játékot megszoktak, minden ilyen
újabb beszédanyaggal újra élénktil előttük az és sokáig kedves ma-
rad nekik.

A második játék, amit tanultak növendékeim, kapcsolatban van
az előbbivel. Itt is van húmó és eldugó, csakhogy az eldugott tárgyat,
ami legtöbbször pénz vagy gyűrű, a gyermekek között dugja el az
illető. A gyermekek félkörbe állanak s mikor már az előbbi játékban
leirt módon a húmó és eldugó kijelöltetett, akkor az eldugó két
tenyere közé fogja a pénzt vagy gyűrűt s észrevétlenül csúsztatja va-
lamelyilmek hasonlóan' tartott kezébe. Mikor ez megtörtént. toppant.
mire a húrrió előjön s az első játékban leirt kérdés- és felelet-váltás
után elindul a húmó keresni, illetve megtalálni az eldugott tárgy at.

Ekkor a gyermeki leleményesség sok felvidító körülményt talál ki.
Némelyik húmó ilyenkor sorra szagolja a gyermekek kezét, tréfálkozva,
hogy itt vagy ott érzi a pénz szagát. A másik a gyermekek arcát .
figyeli s abból igyekszik kiolvasni, hogy melyiknél lehet az eldugott
tárgy. Ezek a jelenetek mind alkalmasak arra, hogy a hangos nyelven
kifejezést nyerjenek. Ez idő szerint azonban ezek mind hangtalanul
mulnak el s ott kezdődik e játékban a beszédIHGFEDCBAúj része, amikor a
húmó elhatározza magát, hogy kinyilvánitsa, kinél véli ő az eldugott
tárgyat s igy szól: Máriáná l van a pénz. Erre a többi gyermekek
mind mondják Máriának:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAM u ia s d ! Mária megmutatja a kezét s ha
nincs nála, e közben mondja: Eu nálam uincs a pénz. Látva ezt a
többiek, azonnal mondják : Máriáná l n Ú 1 C S a p é n z . A húmóhoz for-
dulva pedig ezt mondják : Nem talá ltad ki. A húmó ekkor megkérdezi
az eldugótól : K in é l van a péne? Az eldugó megmondja: Ferencnél uan
a pénz. Ferenc megmutatja a pénzt és mondja: En nálam van a
pénz. Ezután a tanár, ki ennek szemlélője volt, kérdezi: Most ki lesz
a húrnó ? A gyermekek felelik: Ujra N. lesz a húmó. A húmó pedig
magára viszonyítva mondja: Ujra én leszek a húmó. Az eldugó pedig
ezt feleli: Ujra én leszek az eldugó. Mire a játék újból kezdődik. Ha
pedig kitalálta a húmó, akkor azt mondja : K ila lá lla m , Eu leszek az
eldugá . Akinél a pénz volt, azt mondja: .•.En, leszek a hÚ111,Ó, Mig a
volt eldugó azt mondja: En visszaá llok a helyemre.
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Ez idő szerint ebben a játékban sem kivánok több beszédet
növendékeimtől, de hogy idővel bővülni fog a beszédanyag itt is, azt
már fentebb jeleztem.

A harmadik játék szintén némi kapcsolatban, értelmi összefüg-
gésben van az előbbi két játékkal, amennyiben itt is valaminek az el-
dugása szerepel. Itt már két-két gyermek játszik egymással. Ezek
egyike a háta mögött valamelyik kezébe fogja az eldugandó tárgyat,
azután előre tartva, ezt mondja a társának:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN. ta lá ld ki) melyik ke-
zemben van a péne l ? A játszótárs rámutat annak vajamelyik kezére,
amelyikben gondolja az eldugott pénzt s azt. mondja: Ebben van.
Amaz kinyitja öklét s megmutatja. Ha nincs benne, ezt mondja:
Nincs. Nem ta lá ltad ki. Ujra én dugom el. Ha pedig kitalálta, akkor
átadja neki a pénzt eszavakkal: Tessék! Most te dugd el! A játék
közben használt beszéd ezzel véget ért ugyan, de a játék megkezdése-
kor, valamint a játékkal összefüggő jelenségek alkalmával itt is talá-
lunk még beszédanyagkört. Mielőtt megkezdik e játékot, kifejezést ad-
nak ama kivánságuknak, amit ők maguk között a legtöbbször előre
megálIapitanak, hogy ki, kivel szeretne játszani s egymásután jelent-
keznek igy, pl.: Tanár úr kérem) én Gézával szeretnék já tszani.l Ha
az igy játékra kért gyermek nem a kérővel akarna játszani; hanem
egy másikkal, erre ezt feleli: Tanár úr kérem, éu 'Nem Lajossa l,
hanem Sándorra l szereinelz já tszani. Természetes dolog, hogy eme
óhajoknak a megindokolása is szép beszédanyagot szolgáltat majd,
mert az arckifejezések itt is elárulják, hogy érzelmek lappangnak a
gyermekekben. A későbbi fokon egy kis vitának igen alkalmas talajul
fog ez szolgálni. Mig igy elrendezkedtek a játékban a gyermekek s a
fentebb leirt játék megindult, az elevenség s feszült érdeklődés felköl-
téseért beleszőttern a játékba azt is, hogy aki 10-szer egymásután
nem találja ki az eldugott pénzt, annak a fülét egy kissé meghúzhatja
a társa. Milyen nagy az öröm, ha valamelyik mondhatja: Tanár úr
kére)«, meghúz/am N. N.-nek a fülét.

Ennyi beszédanyagot foglal magában ez idő szerint a harma-
dik játék.

A negyedik játék szembekötősdi. Érdekes felemliteni, hogy meny-
nyire irtózik némelyik siketnéma a sötéttől.' Egyik növendékern több
ideig nem engedte bekötni a szemét, félt a vakságtól. Később azonban
társai buzditásának engedve, ő is be hagyta köttetni a szemét. E játék-
nál körben állanak a gyermekek s egymással kezetfognak. A gyürüze-
tes haladás folytán ma ott vannak növendékeírn a beszédanyagot ille-
tőleg, hogy e játékhoz bevezetésképen a következőleg jelentkeznek:
Tanár úr kérem) én szerciném. kezdeni a já tékot! Ez a jelentkezes
úgy fejlődött ki, hogy újjnyujtással többen szoktak jelentkezni, hogy
ők megkezdik a játékot. Egy alkalommal azt szabtam feltételéül az
elsőségnek, hogy aki hamarabb megtanulja e jelentkezést, az kezdi a
játékot. Ez időtől fogva igy jelentkeznek. Azután a gyermeki termé-
szetnek ama vágyát kihasználva, hogy szeretik fitogtatni, ha van vala-
mijük: a szembekötésre használandó zsebkendő kiválasztásával kap-
csolatban megtanultak ezeket mondani: Az én zsebkendőm jó) mert
nagy. Az N. zsebkendoje nem jó) m;rl kicsiny. Ja j, de piszkos az
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N zsebkendője ! Az én zsebkendőm já , meri tiszta . Továbbá: Kinek
van tiszta zsebkendője ? Midőn eldöntöttük, hogy melyik zsebkendő a
megfelelő, akkor a már kijelölt gyermek, aki a kör közepére állott,
azt mondja a jó zsebkendő tulajdonosának. Kösd be a szememei ! Ez
a gyermek indul és közben mondja: En bekötöm az N szemei. Mikor
már ezzel is készen vannak, a körben állók megindulnak és mind-
annyian mondják :TSRQPONMLKJIHGFEDCBAF o rg u n k , forgunk, ioppants egyet! Ezt mindaddig
ismételik, mig az illető tényleg toppant. Ekkor azonnal megállanak.
A bekötött szemü gyermek megindul s addig tapogat, mig megtalál
egyet körben álló társai közül. Ezt végig tapogatja s ha már fel-
ismerni véli, megmondja a nevét: Ez N N. E közben lehúzza szemé-
ről a kendőt s ha kitalálta, azt mondja: Igen, megismertem. Mint-
hogy még arra nem volt eset, hogy a bekötött szemü siketnéma
tapogatás után fel ne ismerte volna tanulótársát, ennélfogva az ellen-
kező eset által kivánatos szólásforma elő sem fordult még. Ezek után,
mielőtt a játék tovább folytatódnék, megkérdezem a kör közepén álló
gyermektől, hogy: Mit csináltál? Ezzel a saját cselekményeinek az
elbeszélésére kezdem őket rászoktatni, mi később majd bőségesen
ontja a beszédanyagot. Erre a kérdezett azt feleli: Toppaniottam,
azután megtapogattam és megismertem N. N-t.

Ennyi a beszédanyag. mely a negyedik játék keretében eddig
előfordult.

Az ötödik játék a gyermekek felelevenitésére szolgál főképen.
Eggyel kevesebb szék van, mint amennyien játszanak. Az ülőhely nél-
kül levő gy erm ek elindul körbejárni s kőzben egynek az ülők közül
azt mondja: Gyere utánam! Ez követi, de menés közben ez mondja
egy ülő társának az előbbit, mire az is követi. Igy megy ez tovább,
mig végre senki sem ül a székeken. Ekkor, aki első volt, befelé for-
dulva, tehát úgy, hogy mindenki lássa a száját, menés közben azt
mondja: Aki fürge, annak van helye. Az utolsó szó végével leül az
akkor hozzá legközelebb eső székre. A többiek is mind igyekeznek
helyet foglalni. Zűr-zavar támad. Van tolakodás és futkosás. Ezek az
események mind alkalmasak volnának az igy támadt érzések kinyilvá-
nitására, de most még mindez némán folyik le. Aki ülőhely nélkül
maradt, azt mondja: Nekem nincs helyem. A többiek pedig rámutatva,
ezt mondják : N nem volt {ürge, neki nincs helye. Ezután az igy
kimaradt kezdi meg a játékot.

Ezzel bevégeztem az általam eddig tanitott játékok és az e köz-
ben megtanitott beszédanyag leírását. Igyekeztem azt úgy előadni,
amint azt gyakorlatban keresztülviszem. De bevégeztem egyúttal fel-
olvasásornat is. Nem füzök hozzá semmi egyéb kommentárt, csak azt,
hogy én a játék felhasználását úgy nevelési, mint tanitási szempontból
üdvösnek tartom s azon kis jogkörömnél fogva, mely biztositva van
a siketnéma-oktatás terén minden osztályfőnök számára, folytatom
továbbra is.

Budapest.PONMLKJIHGFEDCBA M e d g y e s i J á n o s .
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- H e id s ie k J .- t ő l . Magyarra forditotta: C s o b á n k a i (P iv á r ) I g n á c . -

(Folytatás.)

"Hamar elpusztul minden, ami a természet ellen van."tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Pestulozei.)

Az oktatás és nevelés terén a jelenkori mozgalom mellett mind-
inkább tért hódít ama fölfogás, hogy érvényesüljön e mondás: "Nem
az iskola, hanem az élet számára." Nem a pillanatnyi sikerek, nem a
növendék rögtöni készsége, nem a vizsgák fénye fogják félrevezetni a
praktikus pedagógust, hanem tekintete az iskola helyiségein is túlter-
jed és azt kérdi, hogy: vajjon a most divatozó oktatási módszer gyü-
mölcsei tartósak-e ? Ez a mozgalom anémet siketnémák oktatásügyét
még nem érintette.

Amint évtizedek óta történik és amint azt elődeinktől láttuk,
épenúgy folyik a dolog tovább. Hogy a laikus előtt előadhassák nagy-
szerü szindarabjukat, - hogyasiketnémák beszélnek! - e célból a
siketnémának gégefőjét fokozott erőfeszítéssel össze-vissza hangolják a
végből, hogy eme zenei szervből lehetőleg érthetö és kellemes hangot
csaljanak ki. Vajjon hogyan érzi magát ilyen kisérletek alkalmával a
siketen született és hogyan viselkedik későbbi életében, vajjon a rajta
alkalmazott müvészetnek hasznát veszi-ej vagy a siketnéma-tanitóktól
annyira gyülölt jelnyelvet használja-e ? Mindezek oly kérdések, melyek
elől a legnagyobb gonddal. iparkodnak kitérni.

A hangnyelv módszerének eredményei fölött való nyilvános itélet
az által vitetik most is, a jövőben is tévútra, hogy a közönségnek
semmi kielégitő felvilágositást nem nyuj tunk növendékeink fogyatékos-
ságának különféleségéröl, A nép nagy tömege, sőt maga a tudományos
világ egy nagy része is abból a fölfogásból indul ki, hogy a siketnéma-
intézetek bentlakó növendékei mind ugyanegy bajban szenvednek, hogy
születésüktöl fogva süketek és e fogyatékosságuk következtében némák.
Ez a fölfogás teljesen téves. Évenkint visznek a siketnéma-intézetekbe
olyan növendékeket, kik csak igen nagy fokban nagyothallók, és olya-
nokat, akik már előrehaladott kerban siketültek meg, miután már be-
széltek és éveken át nyilvános iskolát látogattak. Hallás hiányában e
gyermekek akadályozva vannak abban, hogy az épérzéküek oktatásá-
ban tovább is sikerrel résztvegyenek ; hogy mindamellett az életbe,
mint az állam és egyház méltó polgárai léphessenek ki, elemi képzett-
ségük befejezését a siketnéma-intézetben keresik és itt készittetik elő
magukat a konfirmációra. Ezeknek az úgynevezett siketnémáknak a
nyelve nem a mi módszerünk eredménye és ha az ilyen tanulókat
nyilvános vizsgálatok, vagy az intézet másnemü ünnepsége alkalmával
az első sorba állitják és disz-szónokokul szerepeltetik, akkor ezek a laikust
épenséggel megtéveszthetik. De eltekintve ezektől a nem tulajdonké-
peni siketnémáktól, meg kell engednünk, hogy maguknak a siketen
születetteknek egy nagy része is meglehetősen érthető hangbeli nyelv-
vel hagyja el az intézetet; elszomoritó 'csak az, hogy eme fáradságosan
elért eredmények egy-két év mulva - legtöbbször - teljesen veszen-
dőbe mennek. '
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Ugyanazok az okok, melyek az első éveiben megsiketült ember
megnémulását elő idézik és melyek a később megsiketült személyek
beszédének érhetetlenségét okozzák, ugyanazok az okok pusztítólag
hatnak a mi siketnémáink mesterségesen tanult nyelvére is. A halló
szótagolásait a fül igazgatja, anélkül, hogy ő maga ennek tiszta tuda-
tával birna. A kimondott és hallhatóvá tett hang mindenkor fülünkbe
tér vissza és ha kiejtési hibán fogjuk magunkat, akkor azt kijavítjuk.
A siketnémánal hiányzik ez az ellenőrző érzék ; ő a saját nyelve fö-
lötti ellenőr hijával van s miután hibái nem jutnak tudomására, ezért
azokat nemcsak ki nem javitja, hanem ellenkezőleg, számuk egyre
nő s a hibák egyre szaporodnak, minél többet beszél. Asiketnéma
mindig azt hiszi, hogy helyesen beszélt, de észrevétlenül mindinkáhb
eltávolodik a helyes mozgásoktól. Minthogy általános törvények sze-
rint nemcsak az egészen identikus, hanem az egymástól nem észre-
vehetőleg különböző benyomások is egymással összeolvadnak, mint-
hogy továbbá a későbbi benyomások erősebb utómüködéssel birnak,
mint a korábbiak : ennélfogva asiketnéma beszédképzetel mindinkáhh
helytelenek és nyelve ennek megfelelőleg érthetetlenebb és hami-
sabb lesz. Már az izomérzések, melyek a siketnémának a beszédnél
fegyelmezőül szolgálnak, egymagukban a legnagyobb mértékben hatá-
rozatlanok; ez a határozatlanság még szaporodik az által, hogy a hang-
nyelv elemei különféle összeköttetéseikben. különféle szervi érzéseket
hagynak maguk után, és az ebből származó megtévesztés még nagyobb
lesz és gyorsabbodik a különféle szervi revoluciók által, amint ezek a
a folytonos anyagcsere, állandó rekedség. a pubertasz (ivarérettség) föl-
lépése stb. következtében asiketnéma gégefőjén előidéztetnek. Ennél
és egyéb okoknál fogva a hallással nem biró ember mesterségesen
betanult nyelvének szükségképen homályossá kell lennie és miután egy
érthetetlen nyelv közlekedési eszköz gyanánt nem szolgálhat, a siket-
néma, hogyahallóval érintkezhessék, az iráshoz és jeleléshez folya-
modik, és az épérzékű, aki nemsokára meggyőződik arról, hogy a
siketnéma az ő szájáról a beszédet leolvasni nem "képes, ugyanahhoz
a társalgási eszközhöz nyúl. Mert valamint a vak még a legrendsze-
resebb gyakorlás által sem vihető annyira, hogy a közönséges irást
tapintás" által fölfogja, éppen igy nem lesz elégséges akármilyen gya-
korlat, hogyasiketnémának a láthatatlant láthatóvá tegyük. A szem
csak azt láthatja, ami a szem előtt van és ezért a beszéd leolvasása a
német módszernek mindig nyilt sebe marad.

Aki pontosan megfigyeli a beszédmozgásokat, észreveszi, hogy
azok különféle személyeknél nagyon különbözők ; s a szemlélő a szó-
tagolási képekben különbségeket és sokféleségeket fog találni, melyek
az emberi arcvonások végtelen különféleségére emlékeztetnek. A szó-
tagolási képek a beszédszervek és a szomszédos részek alkata sze-
rint igazödnak és lényegesen különbözők a szerint, amint a beszélő
öreg vagy fiatal, kövér vagy sovány, szája kicsi vagy nagy, teljes
fogazatú vagy hiányos fogú, szakálat hord vagy nem hord. Mind e körül-
mények, valamint az, hogy némelyek erélyesen és élesen, mások ellen-
ben hanyagúl artikulálnak. lényegesek a siketnémára nézve. Minden
egyes esetben a szótagolási kép más és mas; és nem szabad csodál-
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nunk, ha a siketnéma némely embernek módfelett érthetetlen beszéd-
mozgásaiból egyetlen szót sem képes fölfogni. .

A siketnéma- képzés német iskolája olyan föladatokat tüzött ki
magának, melyeket megoldani, s olyan igéreteket tett, melyeket meg-
tartani nem képes. En nem akarom elrabolni anémet siketnéma-
tanitóktól az ő ideáljaikat, de a megboldogulttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASioy tanárral abban
a nézetben vagyok, hogy az embernek a szándékolt dolog elérhetősé-
géről mindig tiszta fogalmakkal kell birnia, ha csak nem akarjuk, hogy
beigazolódjék e közmondás: "Hofl'en und Harren macht Menschen zu
Narren." Egy olyan oktatási rendszer, melynek általános érvényü alap-
elvei nincsenek, a levegőben függ, semmi kezességet nem nyujt a ki-
látásba helyezett dologra nézve. és okvetetlenül csalódásokhoz vezet.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
W a lth e r úr Berlinben azt hiszi ugyan, hogy alapelvek nélkül egészen
jól meg lehet lenni, mindamellett az ő környezetének, legbeavatottabb-
jainak is ámulatba kell esniök, mikor azt irja: "Hogy ha asiketnémák
sorstársaikkal érintkezvén, mindig a jelnyelvhez térnek vissza, hogyha
a hangbeli nyelv lassan-lassan veszendőbe megy náluk, akkor emiatt
a siketnéma-iskoláknak szemére vetni semmit sem lehet. Talán bizony
a népiskolák tanulói megtartják a szerzett ismereteket? Vajjon nem
felejtjük-e el még anyanyelvünket is, ha éveken át külföldön élünk és
csak egy idegen nyelven beszélünk? Az alapelv itt egyáltalán nem jön
tekintetbe." Ez összehasonlítások nem találó volta kézzel fogható. Ha
én az angol nyelvnek hat-nyolc évi tanulmányozása után Angliába vagy
Amerikába települök át, akkor nem felejthetem el az angol nyelvet,
hanem benne föltétlenül tökéletesednem kell. A siketnéma kizarólag
csak anémet hangnyelvben nyer oktatást, asiketnéma - intézetekből
való kilépése után németül beszélő egyének közé kerül snaponként és
óránként volna alkalma a halló emberek hangzó-nyelvbeli nyilatkoza-
tait felfogni és magát a hang-nyelvben gyakorolni és mégis elfelejti a
siketnéma ezt a nyelvet s vele szemben egy oly társalgási formához
nyúl, amely neki a siketnéma-intézetben szigorúan tiltva volt és amelyet
az ő környezetében közönségesen nem is használnak. E tényállás elől
még se térhetünk ki azzal a megjegyzéssel, hogy "ezért a siketnéma-
iskolának szemrehányást tennünk" nem szabad. Kétségtelenül szabad
"a siketnéma - iskolának ezért szemrehányást tennünk," mert, ha a ta-
nulók épen azt felejtik el, amire az egész iskolai idő alatt a legnagyobb
súly volt fektetve, ha valamely módszer épen abban a pontban nem
lendit semmit, amelyet főfeladatanak jelez és amelyben más módszerek
fölött kitűnni akar és kitűnnie kell, akkor az a módszer épenséggel
hamis és reánk, siketnéma - tanitókra az a feladat hárul, hogy e mód-
szert annyira megjavítsuk, hogyasiketnéma az élet számára minél
nagyobb hasznot húzzon belőle. Ha a siketnéma-képzés német iskolája
több, mint száz éven keresztül igérgette már a világnak, hogya siket-
némát beszélővé teszi, a hallás hiányában szenvedőt képesiti, hogy a
beszélő emberiséggel szóbeli érintkezésbe léphessen, akkor a világ jog-
gal meg is követelheti, hogy végre igéretünket be is váltsuk. Egy angol
siketnéma-tanitó, aki néhány hónappal ezelőtt látogatásával megtisz-
telt, miután előbb Németország legjelentékenyebb siketnéma-intézetei-
ben körülnézett, egy beszélgetés közbe , amely a hangnyelv módszeré-
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nek "Követel" és "Tartozik"-ja körül forgott, következőképen nyilat-
kozott: "Ha egy ember jön hozzám, aki azt állit ja, hogy olyan eszközt
talált fel, mellyel a szobát egy perc alatt be lehet melegiteni, akkor
azt felelem neki: Rakjon tüzet! S ha ez a müvész egy óra mulva még
mindig a kályha körül piszmog s éndideregek a hidegtől, akkor azon
leszek, hogy az az ember a házamból minél előbb szép szerével tisz-
tuljon!" Ehhez kommentárt fűzni ép oly kevéssé szükséges, mint még
egyszer visszatérnem a külföld szavaz atára. (Folyt. köv.)PONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü le t i é le t .

A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete április hó 22-én
Budapestenválasztmányi gyűlést tartott. Jelen volt a választmány
tagjai közül:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKlis Lajos elnök, Bihari Károly titkár, Vatter Ferenc
jegyző, Borbély Sándor, Klug Péter és Váradi Zsigmond. Távolmara-
dását kimentette: Németh László, Gácsér József és Nagy Péter. Nagy
számmal voltak még jelen tagok és vendégek.

1. Először Medgyesi János, a budapesti állami siketnéma-intézet
tanára, multkori értekezésének folytatásaképen a játéknak a siketnéma-
oktatásban való szerepét 11. növendékével gyakorlatilag mutatta be.
A jelenlevők általános tetszéssel fogadták Medgyesi kartárs előadását.

2. Majd Bihari Károly titkár mutatta be. Zsilinszky Mihály állam-
titkárnak tiz éves jubileuma és belső titkos tanácsossá történt kinevez-
tetése alkalmából a mult választmányi gyűlés határozata értelmében
küldött üdvözlő iratot.IHGFEDCBAA jelenlevők éljenzéssel fogadták az arra érke-
zett következő választ:

Vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium államtitkára.

Budapesten, 1905. évi április hó 9-én.

Igen tisztelt Elnök Úr!

A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében tol-
mácsolt . meleg üdvözlete, amellyel engem állam titkári működésem,
illetve legfelsőbb kitűntetésem alkalmából felkeresni szives volt, igaz
hálával töltötték el szivemet.

Fogadja és tolmácsolja - kérem - ezen őszintén érzett hálás
köszönetem kifejezését azzal, hogy áldásos tevékenységüket nagyra-
becsülöm, ragaszkodásukat szeretettel viszonzom és nemes törekvései-
ket méltányolva, tőlem telhetőleg támogatom.

Őszinte tisztelettel üdvözliTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ s jjjn s z k y M Íh á ly s. k .
á llamtitkár .

A választmány a titkár indítvánvara Houényes Antalnak, a siket-
némák váci intézete tanárának. az üdvözlő irat ízléses kiállitásáért
köszönetet mond. '

3. A pénztáros a háirá lékosok megsürgetésére felkéretett. A pénz-
táros jelentéséből azt a sajnálatraméltó adatot tudtuk meg, hogy az
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1904. év végéig 135 korona hátralék van künn a tagoknál. Hát biz ez
szomorú világot, vagyis jobban mondva árnyékot vet egyes kartársainkra,

4. Az elnökség nevében jelenti továbbá a titkár, hogy a Murány-
várban tartandó pünkösditsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközgyűlés előkészitésére a jolsvai tanártestü-
let felkéretett. Tőlük a jelentkezésre való felhivás már szét is ment
valamennyi tanártestülethez. Nécsey Jánosnak, a jolsvai testület elnö-
kének értesitése szerint eddig jelentkeztek: Vácról 11-en, Kecskemét-
ről 3-an, Ungvárról 5-en, Szegedről 4-en, Körmöcbányáról 5-en, Eger-
böl 3-an, Kolozsvárról 3-an, Jolsváról 15-en. A jelentkezők közzé a
kartársak hozzátartozói is be vannak számitva. Még nem válaszoltak:
a budapestiek (állami és izr. intézetek), kaposváriak, soproniak, ara-
diak, temesvári ak és a debreceniek. Részletes programmot a jolsvai
helyi bizottság fog szétküldeni. A választmány utasitotta az elnökséget
a közgyülési meghivó kibocsátására. A közgyülésre a következö érte-
kezések tüzettek ki:

a) Asiketnémák jogvédelrne.
b) A módszerek történeti fejlődése.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ) Gyakorlati képzés:
5. A. Szemle átvételével kapcsolatosan tárgyalta a választmány a

kiadóknak azt az ajánlatát, hogy - az eddigi hat évfolyamnak meglevő
példányait kettőszáz leorena átalányösszeg fejében hajlandók az Egye-
sületnek átengedni. A beszerzett adatok szerint ei átvétel az Egyesü-
letre nézve előnyös lévén, a választmány elfogadásra fogja ajánlani a
közgyülésnek. , .

6. Megyesi Jánosnak a szdktauács reformja tárgyában tett in-
ditványát a választmány levette a napirendről.

7. Nagy Péter, a kolozsvári siketnéma-intézet tanára azt az indít-
ványt küldötte be, hogy az egyesület inditson mozgalmat a debreceni ek
által kezdett és a szegénysorsú siketnémák segitésére szolgáló szereiet-
vasárnap á lta lánositása iránt. A válaszmány nézete szerint a növen-
dékek ellátásának kérdése az egyes helyi felügyelő-bizottságok hatás-

. körébe tartozván, felkéri az inditványozót, hogy indítványát a'Jcolczsvari
felügyelő-bizottságban igyekezzék elfogadtatni és ennek útján egyelőre
a kolozsvári intézethez tartozó vidéken megvalósitani. Esetleg hasonló
mozgalmak inditása iránt a kolozsvári felügyelő-bizottság körlevélben
megkereshetné a többi intézetek felügyelő-bizottságát. B. K.PONMLKJIHGFEDCBA

H IR E K .

Kinevezés. A m. kir. vallas- és közoktatásügyi miniszter úr
kinevezte f. é. március 24-én kelt 12117 sz. alatt Akos Is tu á n - t ; a ké-
pezhető hülyék és gyengeelméjüek budapesti áll. intézetének tanárat.
a gyógypedagógiai szaktanács tagjáva.

Tanitóképző-intézeti növendékek a kaposvári intézet-
ben. A csurgói állami tanitóképző IV. évfolyamának növendékei március
28-án tanáraik vezetésével meglátogatták a siketnémák kaposvári inté-
zetét. A tanulmányozóknak az intézetbeíl észlelt tapasztalatairól "Csurgó
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és Vidéké"-ben többek közt a következőket olvashatjuk: "A modern
berendezésü, csinos épületnek már a külseje is figyelmet keltő. Bent

.fíikörtiszta, világos helyiségek állanak a nevelés és tanitás magasztos
szolgálatában. - A tanerők bámulatos szakismerete az, mi leginkább
megragadja még a legszélső bb laikus figyelmét is. De nézzünk az
1. osztályba. Barátságos, kellemes otthona a legszerencsétlenebb eknek,
a némaságrá kárhozottaknak. A körben ülő tanulók okos szemeiket
kiváncsian függesztik az idegenre! Szegény gyermekek! Micsoda kin-
szenvedés lehet a gondolatokra nehezedő bilincs! . . .. De im ott áll
a tanár úr, ki pályájául a legszebb et választotta: szárnyat adni a le-
nyűgözött gondolatnak. Nehéz, ember fölötti munkáját már eddig is
fényes siker koronázta ; szepternber vége óta már sok, sok fogalomszó
kiejtésére képesek tanítványai. Irásuk meg valóban meglepő. Onfel-
áldozás, végtelen türelem és vas szorgalom kell ehhez s ez jellemzi
a kaposvári siketnémák intézetének vezetőit. Jutalmuk: növendékeinek
határtalan szeretete és ragaszkodása, mely minden földi kincsnél többet
ér, mert ezekből idők multán is a legnemesebb érzelmek, lelki tulaj-
donságok keletkeznek. A második osztályban már egész gondolatot
képesek kimondani a tanulok. Pl. felállit a tanárIHGFEDCBAúr egy tanulót s
kérdi a másiktól: "Most ki áll N.?" Tanuló: Most Márton áll!"
Számolni pedig kitűnően tudnak, talán épen azért, hogy a siketnémá-
nál a megfigyelő erő, a figyelem concentrálása nagyon ki van fejlődve.
Ez az alapja a tanításnak, mert az intézet modern pedagógusai az
egyes hangok adása alkalmával oly buzgalommal végzik a beszédszer-
vek mozdulatainak érzékeltetését, hogyasiketnéma a tanár szájáról
leolvassa a hangot s utánzási ösztönénél fogva, rendes lélegzés segé-
lyével képes a hangadásra. Osztály ról-osztálya menve, nő az ember
bámulata, hogy mire képes a mai kor ügybuzgó phsichologusa, ped '
gusa. Valósággal kézzel fogható az eredmény, mely az egyes f~
tanulóinak fejlődő beszélőképességében nyilvánul. Jóleső ör" ~tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAltt~f-UJQt&~
gat ja az ember az V. osztály növendékeit. Ez osztálytTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" f7 i~ .a a · - ~ ~

gató úr vezeti. Jóleső örömmel hallgatjuk a tanuloknak p aoYild ~\I,
adott szabatos, hosszabb feleleteit, megindulással nézzük a~ze :::'~
ragyogó, arcukon ülő örömet, amely nyilván abból a tu ~ ~l
hogy ime beszélni tudnak! Amit talán csak érezni vol e ~ !

az a gyermek, azt most már szárnyára eresztett gondolatt ~y r . ~:~
költemény keretében a világnak hirdeti: "Az én haz jM~gyar- ~\ ~;)
ország! .... Itt meg egy intelligens osztályhoz tartozó leány utW1iq.l\l~'
meg, hogy mire képes már! "Mond el szépen a Mi atyánk -
szól hozzá az igazgató úro Égre emelt szemekkel, összekulcsolt kezek-
kel ott áll előttunk a megtestesült ártatlanság s mély álhitattal mondja
el imáját, szivében határtalan hálával az iránt, aki megengedte neki
hogy érzelmeit szavakba önthesse! Kaposvárnak, de vármegyénknek is
büszkesége ez intézet, melyben fáradságot nem ismerő férfiak azon
munkálkodnak, hogy a társadalom számára megmentsek az elveszett-
nek hitt tagokat. De tekintsük meg futólag az intézet többi részét is!
Már megelőzőleg M ih a lik tanár úr birodalmában, a rajzteremben körül-
néztünk ; meggyőződhettünk a mutatott rajzokból és festményekből,
hogy a tanár úr által oly lelkesen hirdetett új módszer, a természet



92 SZE M L EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5. sz.

után való rajzolás és festés, mily fényes diadalt aratott a régi, elavult
rendszeren. Majd a kézügyességet fejlesztő agyag és slőjd munkák
kötik le figyelmünket, melyekből az igazgató úr engedelmével egy-egy
kis emléket is viliettünk. De a tanárkar kifogyhatatlan a meglepeté-
sek nyujtásában! Nézzük meg, hogyan tornásznak a tanulók ? Katonás
rend, biztos mozdulatok. Múlik az idő, szomorúan tapasztaljuk, hogy
tovább nem maradhatunk!"PONMLKJIHGFEDCBA

G y á s z h ír . tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUlrich Gézát, a siketnémák kolozsvári intézetének
tanárát pótolhatatlan veszteség érte: felesége szül. Schidio Róza április
lS-án, 44 éves koráhan meghalt. Az elhunytat férjen kivül három
árvaja siratja. A gyászoló férj fájdalmát enyhitse szerető kartársainak
igaz részvéte.

A d o m á n y o k . A napokban hunyt el a közjótékonyságáról álta-
lánosan ismert Megyeri Krausz Lajos, aki végrendeletében egy millió
koronát hagyományozott jótékonycélra. Ezen összegből a budapesti
izr . siketnéma-intézetnek 15,000 koronát, a vakok budapesti orsz. intéze-

tének pedig 5,000 koronát adományozott.

E ls z á m o lá s . Cházár András serlegére az utóbbi számadás óta
a következő költségek merültek fel: egy disz es tok a serleghez 20 ko-
rona, betűvésés a serlegre 2 korona 60 fillér, postaköltségele 74 fillér,
összesen 23 korona 34 fillér. Tiszta pénzmaradvány 32 korona 02 fillér,
mely összeg a további intézkedés ig a váci takarékpénztárban helyez-
tetett el. Szotfr id József.

A te t t e t ő s ik e t s é g f e l i sm e r é s é n e k ú j m ó d ja . Ez az eljá-
rás azon téves érzésen alapszik, mely két érzékre, jelen esetben a
tapintás- és hallásra gyakorolt kűlbehatások következtében jön létre.
A megvizsgálandó mögé állunk s több izben a hátát, hosszában kefé-
vel, majd egynehányszor tenyerünkkel megsimogatjuk. Azután a kefe-
vel és tenyerünkkel felváltva végezzük ezen mozgásokat mindaddig,
mig a kettő közötti különbséget fel nem ismeri. Végre azt tesszük,
hogy mialatt a megvizsgálandó kabátját kezünkkel simogat juk, azalatt a
kefét a saját kabátunkon húzzuk végig. A siket minden esetben helyes
feleletet fog adni. (Egy előtte fekvő lapon le van rajzol va a kéz és a
kefe, amelyekre a felismerésker mutat). Mig a tettető vizsgáló kabát-
ján eszközölt kefélés következtében keletkezett hangot nem ismeri fel,
mivel ez a kisérlet még új dolog az álsiketek előtt, s igy nem tudnak
az ellen védekezni. De hogyeljárásunk biztos eredménnyel járjon, két
praktikus feltételre van szükségünk. Hogy a tettető a saját- és a vizs-
gáló ruháján eszközölt kefélés hangját fel ne ismerhesse, szükséges,
hogy mindkettö ruhája egyenlő szövetböl legyen. A megvizsgálandónak
nem szabad tudnia, hogy hallását akarjuk kipróbálni, hanem úgy kell
tennünk, mintha tapintó-érzekét vizsgálnánk meg. Ellenkező esetben
eleitől fogva hamis feleletet fog adni, ami ugyan nem bizonyit ja, hogy
tettető, de valószinüvé teszi.

Sziládi Lász!ó nyomdája Kecskeméten.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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